SF OG REGERINGEN SKYLDER FORKLARING PÅ EU-FRÅDS
Danmarks ringe muligheder for indflydelse i EU understreges af at en af unionens mest latterlige og overflødige
udgifter nu vender tilbage for fuld styrke.
Den danske regering i almindelighed og SF i særdeleshed skal give befolkningen en forklaring på hvorfor EUparlamentet fortsat skal smide om sig med millioner af borgernes penge, kræver Retsforbundets EU-ordfører, Jan
Møgelbjerg.
12 gange om året pakkes alle 736 medlemmer, deres tusindtallige følge og tonsvis af papirer for at blive sendt
mellem Bruxelles og Strasbourg, udelukkende for at glæde den franske og den belgiske stat. Danske regeringer har
længe påstået at dette cirkus ville blive afskaffet med tiden, men nu er det tilbage på fuld styrke efter en afstemning i
dag. SFs Emilie Turunen stemte for rejseriet, mens partiets andet medlem, Margrethe Auken undlod at stemme
imod.
- Ikke alene har SF dermed svigtet overfor en bred dansk holdning til dette miljø- og pengesvineri, men det er samtidig
blevet understreget at danske regeringer ikke bliver taget alvorligt i EU, fremhæver Retsforbundets EU-ordfører
- Uanset hvad Danmark mener om parlamentsflytning, om rabat på dansk EU-betaling eller reform af de kostbare
landbrugsordninger er det ikke noget der ligger indenfor vores rækkevidde.
- Rejsecirkusset mellem Bruxelles og Strasbourg er et af de allermest tydelige eksempler på latterlig og overflødig
fråds og når selv ikke dét kan røres fordi det har vist sig at være beskyttet af EU-Domstolen, viser det blot at der ikke
er meget der kan ændres indenfor EU, bemærker Jan Møgelbjerg og pointerer at Danmark vil stå dig bedre udenfor
EU.

Jan Møgelbjerg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf 61 69 01 72 eller mail janmo@retsforbundet.dk

Fakta
Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.
I begyndelsen var meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
Vi sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
Vi er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.
Besøg os på www.retsforbundet.dk eller på Facebook
Lyngbyvej 42, 2100 København Ø
Tlf. +45 51 20 44 63
Mail: info@retsforbundet.dk

